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ةحالملا يف يرشبلا رصنعلا ةيمهأ
ةيلوؤسم لازت ال ،كلذ عمو ،موي دعب اًموي ةحالملا تادعمل ةيلآلا صاوخلا دادزت
.ءافكألا نيحالملا ىلع عقت ةيويحلا تارارقلا ذاختا

ةراجتلا نم لماك ملاع
دمتعي ،اذلو .يملاعلا يراجتلا لدابتلا تايلمع نم  90%نع ديزي ام نفسلا لقنت
عئاضبلا لقنل نفسلا هذه نتم ىلع نيدوجوملا ةحالملا طابض ىلع ملاعلا
.نمآو لاعف لكشب
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زيفحتلا مث زيفحتلا مث زيفحتلا
،مهلمع يف ءافكأ اوحبصي ىتح نيفرتحملا نيحالملا زيفحت متي نأ بجي
دارفألا ىدل زيفحتلا سح ىلع ظافحلا نامضل اًيفاك سيل هدحو بيردتلا نأ ثيح
.مهتاردق يف مهتقثو
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ةريغتملا فادهألا
لاجملا يف قوبسملا ريغ عيرسلا ريغتلاب زيمتي رصع يف نآلا شيعن نحن
ديدج وه ام لك ىلع عالطإلاو ملعتلا ةلصاومب نيحالملا مايق ةيمهأ دادزت .يرحبلا
حئاوللاو ةيجولونكتلا بيلاسألا يف ثدحت يتلا تاريغتلا اوبكاوي ىتح كلذو
،ىرخأ ةرابعب .تاطيحملا ةحاسم نم ديزملا لالغتسا ىلإ ةجاحلاو ةماعلا ةباقرلاو
ينهملا روطتلاب فرعُت يتلا ملعتلا ةيلمعب ةكراشملا نيحالملا ىلع نيعتي
 (CPD).رمتسملا
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يرشبلا لماعلا
تادعم نأ امبو .اهنع ىنغ ال ءايشأ ةيبيرجتلا ةفرعملاو ةيحالملا تاراهملا ربتعت
ريسفتل رشبلا نم نيحالملا ىلع دمتعن اننإف ”،روعشلا“ اهنكمي ال ةحالملا
.مهتربخو مهتفرعمو مهسدح ىلإ اًدانتسا تامولعملا
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نيلماعلا هيجوت لصاو
الإ ،ةساردلا تارجح ربع متي ةيحالملا تاراهملل ةيساسألا ئدابملا ملعت نأ مغرو
نم ماوعأ قيرط نع طقف متي ةيرحبلا تاراهملا نم نكمتلا ةلحرمل لوصولا نأ
ةكراشم وأ ةنيفسلا نتم ىلع نيلماعلا هيجوتف ،رحبلا يف لمعلا يف ةربخلا
ةيحالملا تاراهملا ريوطت ىلع لمعلل يساسأ رمأ وه ،رخآو صخش نيب ةفرعملا
.ريدقتلاب دارفألا اهيف رعشي ةئيب قلخ ىلإ ةفاضإلاب
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ثيدحلاو ميدقلا نيب جزملا
ةحالم نامضل ًاعم ةثيدحلا بيلاسألاو ةيديلقتلا تاراهملا نيب عمجلا مهملا نم
ىلع امهنيب اونزاوي نأو امهيلكب ملع ىلع نوحالملا نوكي نأ بجيو .ةنمآو ةلاعف
.حيحصلا وحنلا
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ميلسلا سحلا
ال اذه نإ .ةنمآلا ةحالملا رهوج وه اهقيبطتو يفرظلا يعولا ةراهم كالتما ربتعي
اهنكمي يتلا ساوحلا عيمج لامعإ قيرط نع لب ،بسحو يرصب لكشب اذه متي
مهأ نإف ،يساسأ لكشبو .حئاورلاو تاوصألا كردت نأو ةنيفسلا ةكرح رعشتست نأ
.ميلسلا سحلاو ةيؤرلا ةيؤرلا ىلع ةينبم ةلماش ةيؤر دوجو ىلع ظافحلا وه ءيش
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ا ً
ظقيتم َقبا
دحأ رّدق ثيح ،ثارتكالا مدع ببسب رحبلا يف ثداوحلا نم ريثكلا ثدحت
نيتنيفسلا ىدحإ قفخت امدنع ثدحت مداصتلا ثداوح نم  60%ةبسن نأ ريراقتلا
.ناوألا تاوف لبق ىرخألا ةنيفسلا دوجو فاشتكا يف امهاتلك وأ نيتمداصتملا
نوكي نأ نكميو مكحتلا ةروصقم لخاد تيتشتلا لماوع نم ريثكلا كلذك دجويو
؛اًظقيتم َقبتل قرط ىلع رثعا .ةيلآلا ةحالملا ةمظنأل ةرطيسلا كرتل اًيرغم كلذ
!هلمكأب كموي دسفي نأ هنأش نم رحبلا يف مداصت ةثداح عوقو نأ ثيح
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نيرخآلا ناكم كسفن عض
ديفملا نم  (COLREGS)،مداصتلا عنم حئاول قيبطتو مداصتلا ثداوح بنجت دنع
؟نآلا هنوري يذلا ام .ىرخألا نفسلا روظنم نم هلعفتس يذلا ام ليخت اًمئاد
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